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MUNICíPIO DO FUNCHAL

Edilol n.o 530/2022

Morio Cristino Androde Pedro Costo, Vice-Presidenie, titulor do pelouro dos

Finonços e Bruno Mìguel Comqcho Pereiro, Vereodor com o pelouro do

ControtoçÕo Publico, no uso do competêncio que lhes odvém do olíneo t), do

n.ol do ortigo 35.o do Anexo I do Lei n.'75/2013, de l2 de setembro, no suo otuol

redoçõo, delegodo pelo Presidente do Cômoro Munícipol, qtrovés do "Despocho

de De/egoçõo e SubdelegoçÕo de Competêncios do PresidenÍe do Cômoro

Munícipol nos Vereodores o Tempo lnteiro", exorodo em 7 de obril de 2022,

publicitodo pelo Editol n.o 21612022 do mesmo doto, e em cumprimento do

disposto no ortigo 5ó.o do mesmo diplomo legol, tornom público, poro os devidos e

legois efeitos, o seu despocho conjunto de 28 de julho de 2022, respeitonte ò

"Subde/egoçÕo de CompeÍêncios nos Direfores de Deportamento Poro

Autorizoçõo de Despeso", cujo teor é publicodo em onexo oo presenïe editol.

Poços do Município do Funchol, oos 28 de julho de 2022

A Vice-Presidente O Vereo

Morio C tíno de Pedro CosÌo o Miguel Comocho Pereiro
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DESPACHO

suBDErEcaçÃo DE coMpErÊrucres Nos DTREToRES DE DEpARTAMENTo pARA

AUToRTzAçÃo or DESPESA

Considerondo

O Modelo de Orgonizoçõo lnterno e Estruturo Nucleor dos Serviços do
Município do Funchol, publicodo medionte o Deliberoçõo n.o 215/2022,
no Diorio do Repúblico,2." Série, de I I de morço de 2022, póginos 292
o 310;

A distribuiçõo de pelouros, efetuodo otrovés do Despocho de
Distribuiçõo de Pelouros, dotodo de Z de obril de 2022, publicitodo pelo
Editol n.o 215/2022, do mesmo doto e publicodo no Diorio de NoÌícios
do Modeiro e Jornol do Modeiro, edições de I de obril de 2022:

O Despocho de DelegoçÕo e SubdelegoçÕo de Competêncios do
Presidente do Cômoro Municipol Nos Vereodores o Tempo lnteiro,
dotodo de Z de obril de 2022, publicitodo pelo Editol n.o 216/2022, do
mesmo doto, publicodo no Diorio de Notícios do Modeiro e Jornol do
Modeiro, edições de g de obril de 2022;

Que o despocho referido no olíneo onterior, prevê expressomente o
foculdode de exercer o oto de subdelegoçõo dos competêncios no
dirigente do unidode orgônico moteriolmente competente;

Que o delegoçõo de competêncios consiiiui um instrumento
privìlegiodo de gesiõo, propìciondo o reduçÕo de circuitos de decisõo
e umo gestÕo mois célere, eficìente e eficoz no orgonizoçõo e
tromitoçÕo dos processos, bem como o funcionomento
desburocrotizodo dos serviços;

É subdelegodo, oo obrigo do disposto no n.o 3, do ortigo 29." do Regime
Jurídico de ReolizoçÕo de Despesos Públicos e do Conirotoçõo
Públicos, oprovodo pelo Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de junho,
conjugodo com o estotuído no oriigo 38.o do Regime Jurídico dos
Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei n.'75/2013, de 12 de setembro, e
nos ortigos 44.o e seguintes e 55.o do Codigo do Procedimenio
Administrotivo, oprovodo pelo Decreto-Lei n.' 4/2015, de Z de joneiro,
nos Senhores Diretores de Deportomento:

- Césor Mortim Aguior Bolislo Roso - Deportomento de Sistemos de
lnformoçÕo e Novos Tecnologios;

- Joõo Trindode Pereirq Nelo - Deportomento de Recursos Humonos;

- Moribell Rodriguez de Freitqs - Deportomento de GestÕo Finonceiro e
Potrimoniol;
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- Corlo Polrício Pereslrelo Telo - Deportomento de Fundos, Porcerios e
Consórcios;

- Filomenq de Fótimo Morcos Pito Fernondes - Deporiomento Jurídico;

- Luíso Roquel Viono Brozõo Lopes - Deportomento de Economio,
Turismo e Mercodos;

- Duorle Jorge Jervis Pereiro Fernondes - Deportomento de Mobilidode,
lnfroestruturos e Equipomentos;

- Jorge Afonso Correio Pinlo Pereirq Freilos - Deportomento de
Ploneomento e Ordenomento;

- Froncisco MonuelQuintol Jesus - Deportomento de Urbonismo;

- Ano Rito lopido Rodrigues Rogodo Quinlino - Deportomento de
FiscolizoçÕo;

- Duorte Nélio Diqs de Oliveiro - Deportomento de Juventude e
Desporto;

- Sondro Morio Sontos Assunçõo Nóbrego - Deportomento de Culturo;

- Ferdinondo José Jesus Conho Jordim - Deportomento de EducoçÕo e
Volorizoçõo Sociol;

- Nélson de Jesus Rodrigues Bettencourt - Deportomento de Ambiente;

- Césor Esmerqldo Fernondes - Deportomento Aguos do Funchol;

- Froncisco Pedro de Freitqs Androde - Deportomento de Espoços
Verdes e Açõo ClÌmótico;

- RuiAlberto Foisco Figueiro - Serviço Municipol de ProteçÕo Civil;

- José Côndido Fernondes Minos - Bombeiros Sopodores do Funchol.

Pelo Vice-Presidente, Ìitulor do pelouro dos Finonços, o competêncio
poro outorizar o reolizoçÕo de despesos que nõo estejom submetidos
oo Códìgo dos Controtos Públicos, qté oo limite de €ó.250.00 (seis mil
setecenios e cinquento euros), que visem osseguror o funcionomento
normol e regulor do serviço, no ômbilo dos mqtérios respeitontes òs
unidodes orgônicos que dirigem.

Pelo Vereodor, com o pelouro do Controioçõo Públìco, o competêncio
poro outorizor o reolizoçõo de despesqs, no ômbito dos procedimentos
de controtoçõo regulodos pelo Código dos Controtos Públicos, oté oo
limite de €ó.250,00 (seis mil setecentos e cinquento euros), que visem
osseguror o funcionqmenïo normol e regulor do serviço, no ômbito dos
motérios respeitontes òs unidodes orgônicos que dirigem.
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É revogodo o despocho de "subdelegoçõo de Compefêncios nos
Diretores de Deportomento Poro Aulorizoçõo de Despeso", de 8 de
morço de 2022, publicitodo pelo Editol n.' 134/2022, do mesmo doto.

O presente despocho tem efeitos ò dotq do tomodo de posse de codo
um dos subdelegodos, ficondo rotificodos todos os otos proticodos no
ômbito dos compeiêncios oqui subdelegodos, nos termos do disposto
no ortigo ló4.o do Codigo do Procedimento Administrotivo.

Poços do Município do Funchol, oos de 28 de jvlho de 2022

A e-Presidente OV or

Morio C no An de Pedro Costo o Miguel Comocho Pereiro
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